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Stručné souhrnné zhodnocení práce (povinné):
Bakalářská práce poskytuje ve své rešeršní části základní informace týkající se problematiky přenosových a
distribučních soustav, prostředků kompenzace v elektrizační soustavě a především obecného teoretického
popisu a přehledu používané technologie transformátorů. V této části se autor věnuje též principielnímu
popisu autotransformátoru a rovněž přepínači odboček pod zatížením (OLTC), který dále rozpracovává při
tvorbě modelů. Autorovi se podařilo vytvořit modely autotransformátoru se dvěma typy přepínače odboček a
aplikovat je do podmínek reálného provozu sítě, závěry práce však mohly reflektovat rozsáhlejší okruh
vstupních předpokladů.
Při shromažďování podkladů bych u autora bakalářské práce ocenil zejména komunikaci i systematičnost,
nicméně vytknul bych méně samostatatný postup při vlastním zpracování. V práci samotné se objevují
terminologické nepřesnosti a na lepší úrovni mohla být tež jazyková úroveň práce. Autora je třeba nicméně
ocenit za logickou strukturu i výslednou funkčnost zpracovaných modelů.
Lze konstatovat, že i přes výše zmníněné výhrady, autor splnil zadání bakalářské práce.
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